БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СМС УСЛУГАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
(Барањето пополнете го читко со печатни букви. Во квадратчињата за избор обележете со ⌧)

Податоци за правното лице
Назив:
Адреса:
Матичен број:
Даночен број:
e-mail:

Контакт тел.:

Број на трансакциска сметка за вршење на платен промет во земјата од која ќе се врши наплата на
надоместокот за услугата СМС банкарство за правни лица:
Број на сметка:
3 0 0

 - Овластено лице (управител/ директор)
Име и презиме:
Адреса:
ЕМБГ:
e-mail:

Барам да се:
Деловна картичка
Број на картичка:
Износ над: *
Време на прием на пораката:

Бр.ЛК:
Контакт тел.:

 - овозможи

 - откаже СМС известување за:
 Одлив

ден.

 веднаш

моб.тел.:**

 помеѓу

 Прилив

+ 389 7___ ____________
8.00 и 20.00 часот

Потврдувам дека:


сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други
известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој
момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

 - Одговорно лице за финансиски контакт
Име и презиме:
Адреса:
ЕМБГ:
e-mail:
Време на прием на пораката:

Бр.л.к.:
Контакт тел.:

 веднаш

Моб.тел.**

 помеѓу 8.00 и 20.00 часот

Потврдувам дека:


сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и
други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето
право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите
на Банката;

 - Овластено лице (1)
Име и презиме:
Адреса:
ЕМБГ:
e-mail:

Барам да се:
Деловна картичка
Број на картичка:
Износ над: *
Време на прием на пораката:

Бр.ЛК:
Контакт тел.:

 - овозможи

 - откаже СМС известување за:
 Одлив

ден.

 веднаш

моб.тел.:**

 помеѓу

 Прилив

+ 389 7___ ____________
8.00 и 20.00 часот

Потврдувам дека:


сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други
известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој
момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

 - Овластено лице (2)
Име и презиме:
Адреса:
ЕМБГ:
e-mail:

Барам да се:
Деловна картичка

Бр.ЛК:
Контакт тел.:

 - овозможи

 Одлив

Број на картичка:
Износ над: *
Време на прием на пораката:

 - откаже СМС известување за:

ден.

 веднаш

моб.тел.:**

 помеѓу

 Прилив

+ 389 7___ ____________
8.00 и 20.00 часот

Потврдувам дека:


сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други
известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој
момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

 - Овластено лице (3)
Име и презиме:
Адреса:
ЕМБГ:
e-mail:

Барам да се:
Деловна картичка

Бр.ЛК:
Контакт тел.:

 - овозможи

 Одлив

Број на картичка:
Износ над: *
Време на прием на пораката:

 - откаже СМС известување за:

ден.

 веднаш

моб.тел.:**

 помеѓу

 Прилив

+ 389 7___ ____________
8.00 и 20.00 часот

Потврдувам дека:


сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други
известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој
момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

Со пополнување на Барањето потврдуваме дека:
•
•
•
•
•
•

наведените податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информираме Банката;
Ја овластувам Комерцијална банка АД Скопје да ја задолжува горенаведената сметка за наплата на сите обврски
настанати по овие услуги;
сме информирани дека Банката ќе ги користи личните податоци на одговорното и овластените лица согласно
законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци;
сме информирани дека поради виша сила или технички проблеми од страната на телекомуникациските оператори
може да се јават проблеми во функционирањето на услугата за што Банката не сноси одговорност;
сме информирани дека висината на надоместокот кој Банката го наплатува по порака за побараните известувања
согласно Тарифата на Банката, која може да подлежи на промени;
сме согласни од Банката да добиваме и други видови на известувања за кои не се наплатува надоместок.

* Минимален дозволен износ е 500 денари. Секој целоброен износ над минималниот е дозволен.
** Форматот на телефонскиот број за примање на СМС пораките треба да е во меѓународен формат, со код на земја, оператор и
самиот број
[ + код на земја оператор телефонски број ] пр. + 389 7Х ХХХХХХ.

_____________ 20___ година
________________________________
Потпис и печат од одговорното лице
Управител/Директор
________________________________
Потпис на овластеното лице
за финансиски контакт

________________________________
Потпис на овластеното лице (1)

________________________________
Потпис на овластеното лице (2)

________________________________
Потпис на овластеното лице (3)

од Банката
________________________________
Овластено службено лице

